HOE BIED IK HET
GROFVUIL AAN?
• Plaats het grofvuil duidelijk zichtbaar aan de straat na zonsondergang de
avond voordien of vóór 06.00 uur ’s ochtends op de dag van de ophaling.
• Bied niet meer grofvuil aan dan u aangevraagd heeft:
2 m³ (= 20 euro) of 4 m³ (= 40 euro).
• Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden
bundel mag niet groter zijn dan 70 kg. Het mag maximum 2 m lang
en 1 m breed zijn.

HOE VRAAG IK EEN OPHALING
AAN EN BETAAL IK?
1

Surf naar www.limburg.net/ophaling-aan-huis.

2

Log in met uw mijn Limburg.net-account.

3

Kijk uw gegevens na. Vraagt u een ophaling aan
voor een ander adres? Vul dan dat adres in.

4

Kies voor de afvalsoort grofvuil.

5

Kies een datum.

6

Controleer alle gegevens en betaal online.

7

Na de betaling ontvangt u
een bevestiging per e-mail.

Opgelet!
Een ophaling die
aangevraagd is, kan niet
terugbetaald worden.
Lees daarom goed na
wat grofvuil is en hoe
dit aangeboden moet
worden. Tot 5 dagen voor
de geplande ophaaldatum
is het mogelijk de
ophaling te verschuiven
naar een volgende
beschikbare ophaaldag.

GUN UW GROFVUIL
EEN ECHTE THUIS.

Heeft u nog geen mijn Limburg.net-account?
Dit kan u aanmaken op www.limburg.net/inloggen.
U moet uw account eenmaal bevestigen met uw
eID (kaartlezer) of de app itsme. Via uw mijn
Limburg.net-account kan u dan ook uw bezoeken aan
het recyclagepark opvolgen, betalingen nakijken, ...

www.limburg.net
0800 90 720

info@limburg.net
f facebook.com/Limburg.net
twitter.com/limburgnet

Heeft u afval dat te groot is om mee te geven
met de reguliere huisvuilophaling aan huis?
Dan kan u met dit grofvuil naar het recyclagepark,
of het aan huis laten ophalen.

WIE KRINGT, DIE WINT!
Heeft u nog spullen die niet versleten zijn (zoals een zetel zonder
scheuren of ontbrekende kussens, schone stoelen, ….)? Breng ze
naar de Kringwinkel of contacteer hen voor een gratis ophaling aan
huis. Zo kan iemand anders de spullen nog gebruiken.
Meer info op www.dekringwinkel.be

WAT IS
GROFVUIL?

Grofvuil is afval dat niet selectief ingezameld wordt,
niet herbruikbaar is, en te groot/zwaar is voor de
huisvuilcontainer/-zak. Het afval is meestal samengesteld
uit verschillende materialen.
Voorbeelden van grofvuil zijn: groot, niet-herbruikbaar
speelgoed, glaswol en isolatiemateriaal, matten en tapijten,
vloerbekleding (bv. linoleum, ...), sofa en zetel, meubels van
gemengde samenstelling, zwembad, ....

WAT IS GEEN
GROFVUIL?

• Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten
(koelkast, tv, computer,
wasmachine, …)
• Recycleerbare materialen
(pmd, glas, papier en
karton, ….)
• Asbesthoudend materiaal
• Stookolietank

• Bouw- en sloopafval
(wc, lavabo, stenen bloem
potten, gipskarton, ...)
• Klein gevaarlijk afval
(verfresten en -potten,
frituurvet en -olie, ...)
• Afval van gemengde samenstelling dat in de huisvuilzak
of -bak past

• Spoorwegbielzen

Twijfelt u eraan waar u terecht kan
met welke afvalsoort?
Op www.limburg.net/afval-sorteren
vindt u een handige sorteertool.

BRENG HET GROFVUIL NAAR
HET RECYCLAGEPARK
Bekijk op www.limburg.net/recyclageparken of het park in uw gemeente wordt
uitgebaat door Limburg.net of door uw gemeente zelf. Als u grofvuil naar een
Limburg.net-recyclagepark brengt, betaalt u 0,18 euro per kilo. Als uw gemeente
zelf het recyclagepark uitbaat, kunnen er andere regels en tarieven gelden.

VRAAG EEN GROFVUILOPHALING
AAN HUIS AAN
HOEVEEL KOST EEN OPHALING AAN HUIS?
Afhankelijk van de hoeveelheid afval betaalt
u een vaste prijs:

•
•

Tot 2 m³ afval: 20 euro
Tussen 2 m³ en 4 m³: 40 euro

U maakt dus op voorhand een inschatting van
de hoeveelheid die u wil meegeven. U kan per
ophaling maximum 4 m³ grofvuil buitenzetten.
Let wel, onze ophalers hebben ten alle tijden het
laatste woord: zij schatten op de dag van de
ophaling de hoeveelheden in.

OM EEN IDEE TE GEVEN
Een volume inschatten is niet
eenvoudig. Op de tekening ziet
u een voorbeeld van wat u kan
buitenzetten als u een ophaling
voor max. 2 m³ heeft aangevraagd.
Een tweezit, een tapijt en twee
stoelen passen er perfect in.

1m
2m
1m

